
 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA V ISTANBUL 
Odhod: 29. – 31. marec  2023 

  
 

  
 
 

V organizaciji 
Turistično gostinske zbornice Slovenije 

Združenja hotelirjev Slovenije 
Slovenske turistične organizacije 

 
 
Istanbul je mesto z bogato zgodovino (bil je prestolnica tako rimskega kot bizantinskega, latinskega in osmanskega 

cesarstva), od nekdaj stičišče zahoda in vzhoda, Evrope in Azije. 15 milijonska metropola s številnimi znamenitostmi 

– cerkvijo Hagia Sofia, Modro mošejo, palačo sultanov Topkapi, Cisterno baziliko, največjo pokrito tržnico Grand 

Bazar, ponuja obilo zgodovinskih, arhitekturnih, kulinaričnih, kulturnih in drugih privlačnih vsebin. 

V mestu so prisotni tudi številni razkošni hoteli, nekateri odprti pred kratkim. Ponovno bomo obiskali nekatere 

med njimi in se pogovorili s hotelirji, kar bo nedvomno lepa priložnost za izmenjavo izkušenj. 

Vsakodnevne letalske povezave Ljubljane z Istanbulom ponujajo odlično možnost obiska turških gostov. 

Predstavitvi slovenske turistične ponudbe bo namenjen workshop v organizaciji Slovenske turistične organizacije. 

Dobrodošli na tradicionalni strokovni ekskurziji Združenja hotelirjev Slovenije v Istanbul! 

 
 

 

 

  
 
 



 

 

PROGRAM STROKOVNE EKSKURZIJE                                                                                                             
 
1. DAN (29.3.2023): LJUBLJANA – ISTANBUL                                                                                                             
Zbirališče potnikov ob predvidoma 06.30 uri na letališču JP Ljubljana. Prijava na polet v Istanbul. 
(ekonomski razred). Po pristanku prevoz do hotela, nastanitev. Sledil bo organizirani ogled hotela JW 
Marriott Istanbul Bosphorus. Večerja v izbrani lokalni restavraciji. Individualna vrnitev v hotel.  
 
2.  DAN (30.3.2023):  STROKOVNI OGLEDI in POSLOVNO SREČANJE  
Po zajtrku bo organizirani ogled še dveh hotelov (imena sporočimo naknadno) in pogovor s hotelirji z 

možnostjo izmenjave izkušenj. 

Popoldan ogled starega dela mesta v spremstvu slovenskega in lokalnega vodnika.    
 

Slovenska turistična organizacija bo organizirala poslovno srečanje s turškimi agenti in organizatorji 

potovanj. Dogodka se bodo udeležili tuji partnerji, ki že prodajajo Slovenijo ali izkazujejo interes oz. 

potencial, da bi Slovenijo dodali v svoje programe. Manjša pogostitev. 

Kotizacija za dogodek znaša 100 € + DDV na posamezno podjetje in ga je potrebno poravnati STO. 

Vljudno prosimo, da se na dogodek prijavite do 31.1:  TUKAJ. Vljudno vabljeni! 

Individualna vrnitev v hotel. 

 

3. DAN (31.3. 2023): ISTANBUL - SLOVENIJA     
                                                       
Zajtrk. Ogled Hotela Raffles Istanbul in nekaj 

prostega časa. Ob predvidoma 14.00 uri prevoz 

na letališče, od koder boste ob 17.50 uri poleteli 

v Ljubljano. 

 

*pridržujemo si pravico do spremembe 

programa.  

 

CENA po osebi: 830 € ( nastanitev dveh oseb v dvoposteljni sobi) 

Možno je podaljšanje bivanja do 2.4.2023, doplačilo je navedeno spodaj. 

NASTANITEV BO V HOTELU:  DOUBLETREE BY HILTON ISTANBUL ESENTEPE  

https://www.hilton.com/en/hotels/istesdi-doubletree-istanbul-esentepe/ 

DoubleTree by Hilton Istanbul Esentepe se nahaja v predelu Gayrettepe, Sisli. Ponuja nastanitev, kjer 
se odlično prepletata sodobnost in klasika. Nakupovalno središče Zorlu je oddaljeno 5 min hoje. 
Najbližja podzemna postaja je oddaljena samo 250 m, kar omogoča enostaven dostop do 4 km 
oddaljenega trga Taksim. 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/poslovni-dogodki/925-poslovno-srecanje-s-turskimi-turisticnimi-agenti
https://www.hilton.com/en/hotels/istesdi-doubletree-istanbul-esentepe/


 

 

Cena vključuje: 

• direkten polet z letalsko družbo TURKISH AIRLINES (vključen en kos ročne do 8kg  in en kos 
oddane prtljage 20 kg) ter obrok na letalu 

• avtobusni prevoz letališče – hotel – letališče 
• prevozi na strokovnem delu potovanja z ogledi hotelov  
• ogled starega dela mesta v spremstvu slovenskega in lokalnega vodnika 
• 2x nočitev z zajtrkom v izbranem hotelu v dvoposteljni sobi (nastanitev dveh oseb)  
• skupno večerjo prvi dan potovanja 
• pogostitev za udeležence workshopa Slovenske turistične organizacije 
• spremstvo slovenskega vodnika in organizacijo potovanja 

Doplačila ob prijavi:  

• enoposteljna soba 198 € za osnovni program  

• podaljšanje potovanja za dve dodatni noči v hotelu in prevozom na letališče (31.3. -02.04); 
319 € po osebi (nastanitev dveh oseb v dvoposteljni sobi) 

• podaljšanje potovanja za dve dodatni noči v hotelu in prevozom na letališče (31.3. – 02.04.); 
479€ cena po osebi (nastanitev v enoposteljni sobi) 

Doplačila na poti:  

• pričakovana napitnina 10€   

POMEMBNO: število mest je omejeno.  

za program 29.3.-31.3. 2023 je na voljo 30 mest 
za program 29.3.- 02.4.2023 je na voljo 10 mest 
 

Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest, zadnji rok za prijavo zaradi končne potrditve hotela 
je 20.01. 2023.  

Program je veljaven skladno s splošnimi pogoji turistične agencije Palma, ki je sestavni del ponudbe.  
 
OSEBNI DOKUMENTI POTREBNI ZA VSTOP V DRŽAVO:  

• Potreben je slovenski potni list, ki mora biti veljaven še najmanj 6 mesecev po izstopu iz Turčije.  

• Na letalski vozovnici mora biti napisano vaše ime in priimek kot sta navedena v potnem listu, 
zato vas vljudno prosimo, da preverite, če ste nam posredovali prave podatke. Predlagamo, da 
imate s seboj na potovanju tudi fotokopije potnega lista (stran z osebnimi podatki), da si 
zapišete številke vaših plačilnih kartic in telefon, na katerega lahko kartico prekličete. Fotokopije 
imejte spravljene ločeno od originalov. Podatke bi potrebovali v primeru izginotja dokumentov.  

• Pogodbo in polico sklenjenega zdravstvenega zavarovanja za v tujino.  
 
PRIJAVA:  TURISTIČNA AGENCIJA PALMA  d.o.o., klik tukaj  
DODATNE INFORMACIJE: gdč. ŠPELA MARTINČIČ, tel.: 03 4284 315 ali mail: spela.martincic@palma.si  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PmzxvbpgSUuenvUhElJDfBM8lYjGmZhMjqkoX4B6ljhUQUdWRjA1VlNBOFM3R0JPNFJGVjZOMEhLVi4u
mailto:spela.martincic@palma.si

